


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MARTA PODGÓRNIK
 

białystok – V 
Lampa świtu w hotelowym poko u. Jak w
każdym takim wierszu, tu też panu e
względny spokó .

Mucha nie krąży uż. Krew wolnie , szum
spłuczki ak wodospad w skroniach. Jest
ta konieczna zgoda.

Radio puste w środku. Dociera do nas tylko
goǳina, po sobie same , przed kole ną tak
samo przeżytą.

Gościem est każdy, kto wkrótce wy eǳie.
Gǳieś i po coś, lub z kimś. Widok zza szyby
to też est dobry powód.

Poznać, zaaprobować — to ma sens. Tego w
niektórych więce est, w innych mnie . Ale
poziom się wyrównu e — na wysoki.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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